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KAUNO  VERŠVŲ  VIDURINĖS MOKYKLOS 

KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO NUOSTATAI 

1. Bendrosios  nuostatos  

Konsultacinis ugdymo centras – pagalbos mokykla mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų arba  

norinčiam gilinti atskirų dalykų  žinias. Padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį pagal 

patvirtintus ugdymo planus, bendrąsias ir egzaminų programas, pačių mokinių poreikius. Į 

konsultacinį centrą gali kreiptis visi mokyklos mokiniai savo iniciatyva ar mokytojo siuntimu.  

2. Konsultacinio ugdymo centro  tikslai ir uždaviniai 

2.1. Tikslas - sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi 

sėkmę. 

2.2. Uždaviniai: 

2.2.1. Užtikrinti papildomą pedagoginę pagalbą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

spragoms likviduoti; 

2.2.2. Įtraukti gabius mokinius, į pagalbą  mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 

2.2.3. Rengti gabius mokinius konkursams, olimpiadoms, egzaminams. 

3. Konsultacinio ugdymo centro  organizavimas, reglamentavimas ir koordinavimas 

3.1. Konsultacinio ugdymo centras  savo veiklą organizuoja per  konsultacijas. 

3.2. Konsultacinio ugdymo centrui  vadovauja konsultacinio ugdymo centro vadovas  . 

3.3. Mokytojai dirba konsultaciniame centre pagal iš anksto sudarytą grafiką ir pildo nustatytą  

apskaitos formą. 

3.4. Mokytojai kiekvienų mokslo metų pradžioje atlieka tyrimą, siekdami išsiaiškinti mokinius, 

kuriems reikalinga vieno ar kelių dalykų nuolatinė pagalba, ir nukreipia juos į konsultacinį 

centrą. 

3.5. Nuolatinę pagalbą gaunančių mokinių grupė per metus gali keistis. 

3.6. Konsultacijos mokiniui gali būti epizodinės, trumpalaikės arba ilgalaikės (nustatomos pagal 

individualų vaiko poreikį, mokytojų rekomendacijas, tėvų pageidavimus .) 



3.7. Mokiniai konsultaciniame ugdymo centre gali mokytis ne tik su savo bendraklasiais 

(paralelių klasių mokiniais), bet ir su kitų koncentrų  mokiniais, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos. 

3.8. Pedagogams konsultaciniame centre padeda atliekantys visuomenei naudingą veiklą, gerai 

besimokantys vyresnių klasių mokiniai, kuriuos šiam darbui rekomenduoja mokantys 

mokytojai. 

3.9. Mokytojas konsultantas yra atsakingas už mokinių – mokytojų asistentų, o konsultacinio 

centro vadovas -  už mokytojo darbą. 

3.10. Konsultacinio ugdymo  centro veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui, 

vadovaudamasis mokyklos nuostatais,  mokyklos metodinės veiklos nuostatais. 

4. Konsultacinio ugdymo centro  funkcijos 

4.1. Kartu  su  mokyklos  vadovu,  jo  pavaduotojais  ugdymui nustato konsultacinio ugdymo 

centro veiklos prioritetus mokykloje. 

4.2. Teikia pedagoginę pagalbą (konsultacinę) mokiniams, dėl ligos ar kitų pateisinamų 

priežasčių praleidusiems pamokas. 

4.3. Teikia individualias ir grupines konsultacijas įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams. 

4.4. Rengia konkursams ir olimpiadoms keletą ar vieną gabų mokinį. 

4.5. Konsultuoja tėvus, kaip padėti vaikams pasiekti geresnių rezultatų. 

4.6. Rengia metų konsultacinio ugdymo centro  veiklos programą 
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